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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

علـى آلـه هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و  �سم
 وصحبه أجمعین.

 .�اهلل �الحلف �قنع لم فیمن جاء ما : "�اب-تعالى رحمه هللا–قال اإلمام المجدد 
 تحلفــوا ال«: قــال -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول أن: -عنهمــا هللا رضــي- عمــر ابــن عــن
 »هللا مـن فلـیس یرض لم ومن ،فلیرض �اهلل له لفحُ  ومن ،فلیصدق �اهلل له حلف من ،ئكم�آ�ا
 .حسن �سندٍ  ماجه ابن رواه
 :مسائل فیه

 .�اآل�اء الحلف عن النهي: األولى
 .یرضى أن �اهلل له للمحلوف األمر: الثانیة
 ".یرض لم من وعید: الثالثة

ه ك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ار 
 أجمعین، أما �عد...

سـابق فـي البـاب ال "�ـاهلل �ـالحلف �قنـع لـم فـیمن جـاء ما "�اب :-تعالى رحمه هللا–فیقول المؤلف 
 �ـاهلل أحلـفَ  ألنالنهي عن أنواع من الشرك، وأن منها الحلـف �غیـر هللا، وفیـه �ـالم ابـن مسـعود: "

ن �ـان أن الشـرك و� -وأرضـاه رضـي هللا عنـه-لُیبـین " اصـادقً  �غیره أحلف أن من إليَّ  ا أحبكاذ�ً 
نـه هـو إن �ل حلف �اهلل مع الكذب، قیل: إمن النوع األصغر أعظم من �بائر الذنوب؛ ألنه قیل: 

الیمین الغموس، فالحلف �غیره مع الصدق أعظم من الیمـین الغمـوس فـي �ـالم ابـن مسـعود، وهـذا 
ِفـُر َأن {ِإنَّ للاّاَ َال َ�غْ : -جـلَّ وعـال–�ـان أصـغر أو أكبـر داخـل فـي قولـه  ك سـواءالشر ظاهر؛ ألن 

خلـة فیمـا هـو تحـت المشـیئة، فالكبـائر دا ]٤٨[النسـاء:ُ�ْشَرَك ِ�ِه َوَ�ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمـن َ�َشـاء} 
 مقابلة للغفران، �خالف الشرك و�ن �ان أصغر.

 �قنــع لــم فــیمن جــاء مــا "�ــاب�قولــه:  -تعــالى رحمــه هللا–المجــدد هنــا فــي هــذا البــاب تــرجم اإلمــام 
م �قنـع إذا إذا �ان الحلف �اهلل هو المتعین لمن أراد التأكید والتعظیم، فما شأن من لـ "�اهلل �الحلف

دق مـأموٌر �ـأن �قنـع وُ�صـ ،ُحلف له �اهلل؟ إذا ُأمر الحالف أن �حلف �اهلل وأن �صدق المحلوف لـه
 إن شاء هللا تعالى. ، سیأتيالحالف عل تفصیلٍ 

 �عني ما حكمه؟ "�اهلل �الحلف �قنع لم فیمن جاء ما "�اب
 -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول أن: -عنهمـا هللا رضـي- عمر ابن عن: "-رحمه هللا–قال 
واألب ُ�طلـق علـى األب المباشـر، وُ�طلـق علـى أ�ائـه و�ن علـو، فالجـد  "»�آ�ـائكم تحلفـوا ال«: قـال

ن لــه حكــم األب فــي حجــب األخــوة فــي المیــراث، وهــل لــه حكــم أذا المــرجح عنــد أهــل العلــم أب؛ ولــ
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 ،�ـــاألب المباشـــر واألم قیـــاس علـــى األب ُیر�ـــد مـــن مـــال الحفیـــد أو هـــذا خـــاصٌّ  األب فـــي أخـــذ مـــا
وفـیهم المباشـر  ]٣٨[یوسـف:{َواتََّبْعـُت ِملَّـَة آَ�ـآِئي}  المسألة خالفیة بین أهل العلم، لكـن الجـد أب

 وغیر المباشر.
 ألن الحلف �األب حلٌف �غیر هللا، والحلف �غیر هللا شرك. »�آ�ائكم تحلفوا ال«

 نعم.   »فلیصدق �اهلل له حلف من«
 طالب:........ 

 ع.حتى العم نعم توسُّ 
تضــى الســیاق أنــه أبــوه مق ]٧٤[األنعــام:{َوِ�ْذ َقــاَل ِإْبــَراِهیُم َألِبیــِه آَزَر} : -جــلَّ وعــال–وفــي قولــه 

المباشــر، وأكثــر المــؤرخین علــى أنــه عمــه ولــیس �أبیــه، فمــن �ــاب التوســع ُ�طلــق األب علــى العــم؛ 
 ینه عنـد المـؤرخأراه راجًحا أنه عمه، بل مقتضى اللفظ أنه األب المباشر؛ ألنـه مـا فیـ ال تو�ن �ن

ُجِل ِصـْنوُ «في الحدیث الصحیح  -علیه الصالة والسالم–أدلة، وثبت عنه  عنـي � »ِبیـهِ  أَ َأنَّ َعمَّ الرَّ
 مثل أبیه.

نــه أألنــه إن لــم �صــدق وهــو علــى القــول المعــروف عنــد الحنابلــة  »فلیصــدق �ــاهلل لــه حلــف مــن«
غموس، والیمین الغموس من الكبائر، بل من أكبر الكبائر؛ ألنها تغمس صاحبها في النـار، ومـن 

هـــذه هـــي  ،مـــرٍئ مســـلمأهـــل العلـــم مـــن یـــرى أن الیمـــین الغمـــوس الحلـــف �ـــاهلل �اذً�ـــا لیقتطـــع مـــال ا
الغموس، وهذه بال شك أنها أشـد، ممـا ال یترتـب علیهـا مثـل هـذا، �عنـي �عـض األ�مـان و�ن �انـت 

 لكـن -جـلَّ وعـال–وحلف �اهلل مع الكذب، والكذب أصله حرام من دون تأكیـد وتعظـیم �ـاهلل  ا،حرامً 
لزنـا مـن الفـواحش، �عضها أخف؛ ألن المعاصي تغلظ وتعظم �حسب األثر المترتـب علیهـا؛ ولـذا ا

لكنــه یتفــاوت، الزنــا �حلیلــة الجــار أعظــم  ،ومــن عظــائم األمــور، ومجمــٌع علــى تحر�مــه بــین الشــرائع
م فــالفواحش ال شــك والــذنوب یتعــاظ -ل هللا العافیــةأنســ-مــن البعیــدة، والزنــا �المحــارم أعظــم وأعظــم

 ضررها و�ثمها �حسب األثر المترتب علیها.
ً�ــا فــي �ــالم ابــن مســعود الســابق أســهل مــن أن �حلــف �غیــره صــادًقا، ومــع ذلكــم إذا حلــف �ــاهلل �اذ

َْ�َماِنُكمْ  والحالف �اهلل �جب علیه أن �صدق  .]٢٢٤:[البقرة} {َوَال َتْجَعُلوْا للاّاَ ُعْرَضًة ألِّ
وال  األصـل فـي المسـلم أنـه ُ�عظـم هللا »فلیـرض �ـاهلل لـه لـفحُ  ومن ،فلیصدق �اهلل له حلف من«

، فعلـى مقابلـه المحلـوف لـه أن ُ�صـدقه بنـاًء علـى هـذا األصـل فـي المسـلم، وحسـن �حلف �ـه �اذً�ـا
 الظن �ه، ولكن قد �كذب المسلم، و�عرف المحلوف له أنه �اذب، هل یلزمه أن یرضى.

في قصة القسـامة لمـا ُقتـل عبـد هللا بـن سـهل أراد الیهـود أن �حلفـوا خمسـین �میًنـا قـال أولیـاء الـدم: 
علــى رفــض هــذه األ�مــان، لكــن هــل  -علیــه الصــالة والســالم–ون فــأقرهم النبــي ال، قــوٌم یهــود �حلفــ

�عنــي حصــل الیمــین؛ ألن  »مــن ُحلــف«رفــض الیمــین قبــل وقوعــه مثــل رفضــه �عــد وقوعــه، هنــا 
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العلماء �ستدلون بهذه القصة على أنه إذا غلب على الظن أو ُقطع �كذب ُمر�د الحلف على جـواز 
 تكذیب ورفض �مینه.

لــو أنهــم قبلــوا األ�مــان مــن  »فلیــرض �ــاهلل لــه لــفحُ  ومــن ،فلیصــدق �ــاهلل لــه لــفح مــن«حــدیث 
ردوا هــذه األ�مــان، لــیس �مســتوى  ،الیهــود، ثــم حلفــوا وهــم �علمــون �ــذبهم مثــل الشــمس، ثــم ردوهــم

یهـــود، قـــوٌم ُبهـــت �مـــا جـــاء فـــي الحـــدیث  :رفـــض الیمـــین قبـــل وقوعـــه، رفضـــوهم فـــي األصـــل قـــالوا
 والبهتان، وتلفیق التهم �ما في حدیث عبدهللا بن سالم. الصحیح، سهل عندهم الكذب

�عض أهل العلم استدل �الحدیث في قصـة القسـامة علـى أن المحلـوف لـه إذا غلـب علـى ظنـه أنـه 
مـــا أم ن هـــذا إنـــاء وهـــو مـــاذا؟ �تـــاب، ُتصـــدقه أكـــاذب أو جـــزم �كذ�ـــه �عنـــي لـــو قـــال حلـــف علـــى 

مثـل هـذا مـا ُیلـزم الٌف للحـس، فخـصـد�قه؛ ألنـه م�عنـي هـذا ال ُ�مكـن ت ،تصدقه؟ هذا مقطوع �كذ�ـه
 ق �شيء ُمخالف للحس والواقع. المسلم أن ُ�صدِّ 
 طالب:........ 

 .نعم
 طالب:........ 

 تصدقه، حلف أن هذا إناء، تقول: صادق؟ 
 طالب:........ 

عارة ، فخرج صاحب البیت وأقسم لُمر�ـد االسـتاإذا قال صاحب الحمار، تصدقه؟ جاء �ستعیر حمارً 
تقــول: صــادق �مكــن، ُ�خیــل إلــي؟ فــي حالــٍة  مــاذا تفعــل؟أنــه أعــاره وأخــذه شــخص، فنهــق الحمــار، 

نــا، واحــدة فــي الحكــم الشــرعي إذا شــهد ثالثــة علــى شــخٍص زنــا ورأوه �ــأم أعیــانهم قــالوا: رأینــاه �أعین
ن �المهـم مطا�ًقـا للواقـع وهـو او�ن �ـ ]١٣[النـور:{َفُأْوَلِئـَك ِعنـَد للااَِّ ُهـُم اْلَكـاِذُبون} ولم �أتوا برا�ع 

 صدق في حقیقة األمر، لكن من حیث الحكم الشرعي، والحقیقة الشرعیة هم �اذبون.
، �جــده �عــدشــيء  أوو�عــض النــاس مــن تمــام تســلیمه ألحكــام هللا ُ�صــدق وُ�ســلم، و�ن �ــان لــه حــق 

ي منتصـف : هذا �مال، لكن �ونك �حلف إن الشمس طالعة وهـو فـ-مثل ما قلت–هذا نوع �مال 
 .اصادقً  أن �كون  تقول: صادق؟ ما ُ�مكنماذا اللیل 

 وهل �قع فیمن ُحلف له �اهلل فلیرض؟ 
 طالب: ما یدخل.

مــا یلــزم، وأنــا أقــول: هنــاك فــرق بــین دفــع الیمــین قبــل وقوعهــا، مثــل مــا فــي قصــة القســامة، و�عــد 
 علیك أن ترضى.فوقوعها، أنت ُحلف لك �اهلل 

 من الكبائر عدم الرضا. لیٌل على أند في شيء »هللا من فلیس یرَض  لم ومن«
ِجـُدوْا ِفـي َأنُفِسـِهْم �َ ْم ُثمَّ َال  َبْیَنهُ {َفَال َوَر�َِّك َال ُیْؤِمُنوَن َحتََّى ُ�َحكُِّموَك ِفیَما َشَجرَ طیب في القضاء 

مَّا َقَضْیَت َوُ�َسلُِّموْا َتْسِلیًما}   بدون نقاش. ]٦٥[النساء:َحَرًجا مِّ



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

ــإذا �ــان  �عــرف مــن حقیقــة  ا، والمــدعى علیــه صــادقً افــي واقــع األمــر، وحقیقــة األمــر المــدعي �اذً�
ة عي علیـه �ـه، وهـو فـي قـرار ، وأمره بدفع ما ادُّ األمر، فقضى القاضي �صحة الدعوى وقبول البینة

 ن.و والدعوى �اطلة، والشهود َ�ذ�ة أو ُمضلل ،األمر �عرف أن المدعي �اذب
ضـــي فـــال ُبـــد مـــن الرضـــا والتســـلیم، و�ذا حلـــف المـــدعى علیـــه، وحكـــم علـــى �ـــل حـــال إذا حكـــم القا

 القاضي �مقتضى هذه الیمین فال ُبد من الرضا والتسلیم.
ذا لمــاذا ُیوضــع محــاكم اســتئناف وُعلیــا، هــل هــفقــد �قــول قائــل: إذا �ــان ال ُبــد مــن الرضــا والتســلیم 

 طعن في الحكم أو في الحاكم؟ 
 طالب: في الحاكم.

ل ة �الحاكم، الحاكم القنوات النظامیة مر بهـا، وفوضـه ولـي األمـر بهـذا الحكـم، فهـ�عني عدم قناع
یلــزم قبــول قولــه أو ال؟ األصــل اللــزوم، والحــاكم حینمــا وضــع محــاكم علیــا واســتئناف وغیرهــا جعــل 
فرصة لمن لد�ـه أدنـى شـك فـي المسـألة أن یتثبـت، واألصـل أنـه مـادام ُقضـي علیـه مـن ِقبـل حـاكٍم 

ولي األمر وعینه سمعنا وأطعنا، لكن هذه الفرصة من ولي األمر الذي عینه وألـزم شرعي ارتضاه 
األمر ُمشــكل فــ�قبــول قولــه وضــع هنــاك منافــذ ممكــن أن تتقــدم إلیهــا �مــا ُیز�ــل مــا فــي نفســك، و�ال 

وجــود هــذه المحــاكم العلیــا مــع اآل�ــة فیــه إشــكال، إال أنــه حتــى ولــي األمــر رأى أن �عــض القضــاة 
�ـل  عـداد هائلـة مـن القضـاة، وال ُ�مكـن أن ُیـؤمَّن هـذا العـدد �مـن تبـرأ الذمـة بهـم مـناألمر تطلـب أ 

 وجه، ال ُبد أن ُیوجد فیهم من هو أقل.
ا إنمــا أنــ«: -علیــه الصــالة والســالم–لكــن لــنعلم أن الحكــم ال یلــزم منــه مطا�قــة الواقــع بــدلیل قولــه 

یه فإنما أقطع له قطعـًة مـن �شر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضیت له �شيٍء من حق أخ
 مما یدل على أنه یلزم القبول و�ن �ان في النفس شيء. »نار، فلیأخذها أو لیدعها

أن  مـا طـابق، بـدلیلأم اآلن مادام الوسائل والمقدمات شـرعیة، فالنتـائج شـرعیة سـواٌء طـابق الواقـع 
لـى نحـو مـا �سـمع، وقـد �قطـع للمسـلم مـن حـق أخیـه �غیـر �حكـم ع -علیه الصالة والسـالم–النبي 

 حق؛ ألنه طبَّق المقدمات الشرعیة فالنتیجة على �ل حال شرعیة.
ُقل مثل هذا في رؤ�ة الهالل مثًال، جاء شـاهد عـدل ثقـة وشـهد فـي ثبـوت هـالل رمضـان، أو جـاء 

ه و�ن خـالف الواقـع؛ شاهدان في خروجه وهما فـي نظـر الحـاكم عـدول یلـزم العمـل �قولهمـا أو �قولـ
ألنه مقدمة شرعیة، فالنتیجة شرعیة، وَمن ُ�شـكك �قـول: لـو جاءنـا ألـف شـخص �شـهدون أنهـم رأوا 

صــوموا «قــولهم لــیس لــه حــظٌّ مــن النظــر فالهــالل، و�ســتحیل أن یــروه؛ ألن الهــالل لــم یولــد أصــًال 
 آخر. م ُ�طابق هذا شيءوهؤالء عدول یلزم قبول قولهم طابق الواقع أو ل »لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته

كتمــل نحــن لســنا �ملــزمین أن �كــون الكــالم مطا�ًقــا للواقــع، وقــد ُ�طــابق الواقــع والبینــة الشــرعیة لــم ت
 فیكون �ذب وهو ُمطابق للواقع، مثل ما قلنا في شهود الزنا إذا �انوا ثالثة.

 طالب:........ 
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اه و �قضـاء، وال حكـم وال فتـوى، أفتـراعي غنم هـذا قضـاء؟ مـا هـ اأعرابی�  جاهل سألواما هو �قضاء 
 �جهل، الكالم في القاضي المؤهَّل المعین من ولي األمر الذي یلزم حكمه.

 طالب:........ 
 قصة داود وسلیمان هؤالء أنبیاء.

 طالب:........ 
هو اإلشكال في قضیة داود لما حكم في قضیة المرأتین، لیست المسـألة مـن السـهولة �مـا �ـان أن 

 ن ُ�قطع.یؤتى �سكی
 طالب:........ 

 إشكال. هللكبرى، قال: تقطع اقسموه بیننا، الحكم إذا �ان غیر صحیح ُینقض ما فی
 طالب:........ 

هم لكن المشكلة أنهم في ظروفنا تجرأ الناس على الشرع، وصاروا یردون وهم في قرارة أنفسـ ،ال ال
 �علمون أن الحكم صادق.

 طالب:........ 
هو الذي اعترض، وأن هذا الحكم غیر صحیح ومداولـًة مـع أبیـه  -علیه السالم–قد �كون سلیمان 

 داود قال: �ذا، ما فیها دلیل.
واإلشـــكال أن وجـــود مثـــل هـــذه المحـــاكم و�ن �انـــت ضـــرور�ة فـــي عصـــرنا، مثـــل مـــا قلنـــا: الوضـــع 

 الكاملـة ألهلیـة�اإلمكان أن ُینتقى من تتـوفر لـدیهم ا ولما �ان العدد قلیًال  ،من القضاة ایتطلب ألوفً 
ولما �ثر العدد �ستحیل، �ما هو الشأن في األطباء نحتاج إلى عشرات األلوف مـن األطبـاء، هـل 

 كلهم ُمصیب فیما �حكم �ه على المر�ض؟ الحاجة.
 طالب:........ 

هــو هــذا الكــالم فــي �ــون األمــر أخــف؛ ألن ولــي األمــر الــذي عــین، ولــي األمــر هــو الــذي أتــاح، 
 من �ل وجه. ااألول القاضي االبتدائي، ما جعل حكمه نافذً  فالذي ألزم القاضي

 طالب:........ 
نـه �عني في شيء، وهذا دلیٌل علـى أ »هللا من فلیس یرض لم ومن ،فلیرض �اهلل له لفحُ  ومن«

 من �بائر الذنوب.       
 ".حسن �سندٍ  ماجه ابن رواه" 

 طالب:........ 
 من البدا�ة أعد أعد. كیف

 .طالب:.......
 مثل قصة الیهود، مثل القسامة. 
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 أحسن هللا إلیك؟ ،طالب: �عني ما یدخل في الحدیث
یدخل فـي الحـدیث، لكـن  ما یدخل في الحدیث إذا ردها من األصل، لكن إذا وقعت هذا شيء ثانٍ 

نـة، ى علیه، فالمدعي ُمطالب �البینة، قال: ما عندي بیومدعً  یبقى أنه...القضیة دعوى ففیها مدعٍ 
 الحاكم للمدعى علیه: احلف، أو قال للمدعي: لك �مینه، له أن یرد الیمین؟فقال 

 طالب:........ 
 ال، المدعى علیه مستعد، لكن المدعي �قول: ما أرضى �مینه.

 طالب: �سقط حقه.  
 طالب:........ 

 ؟ماذا
 طالب:........ 

علیـه  ىعلـیهم، �ـل مـدعً الكالم على ما �قول أبو رضوان عنـد�م هـذا، �قـول: �قـیس المـدعى نعم، 
مــا أر�ــده مــن فــالن، هــل هــذا الــرفض یــدخل  :رفضــوا األ�مــان، فیقــول: المــدعي نعلــى الیهــود الــذی

الجملـة، لكـن یبقـى هـل لـه أن یـرفض أو  فـي فال یدخل ،فیمن ُحلف له، هو لم ُ�حلف له إلى اآلن
ـــل رفضـــهم،  نیذ، مـــا هـــو مثـــل الیهـــود الـــاألصـــل أنـــه ُ�عظـــم هللا ،ال؟ هـــذا المـــدعى علیـــه مســـلم ُقِب

 هوانتهى اإلشكال، ما �قول: ما فی ،فالقاضي �قول: ما لك إال �مینه، متى ما أردته حلف وخالص
 �مین.

 طالب:........ 
 ال هو ما قبل.

 طالب:........ 
 لو قبل الیمین انتهت القضیة.

 طالب:........ 
 خالص انتهت طو�ت القضیة.

 طالب:........ 
بقــى بینــه و�ــین المــدعى علیــه، أنــا قلــت: بینــة، قــال: مــا �ــان عنــدي بینــة، القضــیة انتهــت، فهــذا ی

شـهود، ومـازال � أتیـتالقاضي طـوى القضـیة وانتهـت مـن ِقبـل القاضـي، لكـن لـو أن المـدعي قـال: 
شـهود، وهـذان �شـهدان لـي �مـا ادعیـت، و�ال مـن � أتیـتأنـا  االوقت أمامك بـدل مـن أن تأكـل حراًمـ

 وال ُ�غیر الحكم إال إذا تبین أنه ُمخالف لنص. ،ضیةقبل القضاء خالص طو�ت الق
 طالب:........ 

ثــل �جـوز ردهـا، التـي �جـوز ردهـا، إذا ُقِطـع �كذ�ـه م ،نعـم مـا هـو مـا ُتقبـل، مـا هـو مسـألة مـا ُتقبـل
 صاحب الحمار.
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 طالب:........ 
 .نعم

 طالب:........ 
أى الهـــالل وهـــو ســـمح فـــي ن �الكـــذب، شـــخص مـــن أهـــل قر�ـــٍة مـــن قــرى نجـــد ادعـــى أنـــه ر و معروفــ

ي ذهــب بلِّــغ المحكمــة فــي المدینــة التــالكــالم، معــروف فــي مجــالس النــاس أنــه �كــذب، قیــل لــه: ا
 �جوارهم في قر�ة، فأقسم �اهلل لو أتى �الهالل في یده ما صدقوه.

 طالب:........ 
 .نعم

 طالب:........ 
 عارف نفسه.

 طالب:........ 
 نسأل هللا العافیة.

 . طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:........ 
ن حــدیث القســامة �خــص هــذا الحــدیث أنــه إذا حلــف وعــرف �ذ�ــه أو غلــب علــى إهــم �قولــون:  ،ال

نـه ال فـرق بـین أن یـرده قبـل الیمـین، و�عـد وقـوع الیمـین؛ أل هظنه �ذ�ه أنه له أن یرد، أنا أقول: فی
 �صدق علیه أنه ُحلف له �اهلل، في قصة القسامة حلفوا؟

 فوا.طالب: ما حل
 ونقول: إن الصحا�ة ردوا...ال ما نقول هذا أبًدا.

 طالب:........ 
 �مین. هما حلفوا أ�ًضا ما فی

 طالب:........ 
 إذا �ان الغالب على الظن صدقه.

 طالب:........ 
وا فـي �قولون: غلبة الظن ُتنـزَّل منزلـة الیقـین؛ ولـذا قـالوا: إنـه �جـوز الحلـف علـى غلبـة الظـن، وقـال

ــه النبــي  االســتدالل علیــه الصــالة –لهــذا القــول مســألة الــذي جــامع امرأتــه فــي رمضــان لمــا جــاء ل
تنـا، قـال: �هللا مـا بـین البتیهـا أهـل بیـٍت أفقـر مـن بی »تصدق �ـه«�الفرق فیه تمر، قال:  -والسالم

 هو �حث عن بیوت المدینة بیًتا بیًتا؟ -علیه الصالة والسالم–وأقره النبي 
 طالب:........ 
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 لكن على غلبة ظنه. ما �حث،
 طالب:........ 

 ؟ماذا
 طالب:........ 

 ي حلف، المدعى علیه؟من الذ
 طالب:........ 

 �ادر �الیمین قبل أن �طلب لها ما ُتفیده.
 طالب:........ 

بـل ن المدعي قـال: ال أقبـل �مـین هـذا، قـال القاضـي: مـا لـك إال �مینـه، قـال: أنـا ال أقإ: تقولأنت 
 �ادر �الحلف هذا قبل أن ُتطلب. ،�مین هذا، فحلف
 طالب:........ 

 نعم.ُمطلق ُمطلق 
 طالب:........ 

 في القضاء ال ُبد أن �طلق. ،ال
 طالب:........ 

 في المسائل العاد�ة ما فیها إلزام.
لتـدخل،  ثـم قلـت أنـت: �هللا افترض المسألة في شخٍص قال لك: تفضل، قال: ال �هللا مـا أسـتطیع

 ي یلزمه الوفاء؟الذصار؟ أ�كم  ماذا
 ي قال: ال أستطیع هو نفى االستطاعة...طالب: الذ

 عذر. )ما ال أستطیع(ال هو 
 طالب:........ 

ام ال فیهــا هــذه؟ قــالوا: فــي �ــاب اإلكــر  مــاذاال قــال: �هللا مــا أدخــل، والثــاني قــال: �هللا أنــت تــدخل، 
رضـي هللا –وا حتـى �أكـل، وأقسـم �قع الحنث، واستدلوا �قصة أبي �كر مع ضیوفه، أقسموا أال �ـأكل

 ة.ال هؤالء وال أ�ا �كر �الكفار  -صلى هللا علیه وسلم–أال �أكل، فلم �أمر النبي  -وأرضاه عنه
ذا، فـي لو في األمـور العاد�ـة قـال: أنـت ذهبـت لفـالن وأخبرتـه �كـذا و�ـ ،طالب: أحسن هللا إلیك

 قضیة بینهم، قال: �هللا ما ذهبت هل یلزمه...؟
 عن نفسه یلزمه الصدق، و�ن �ذب فعلیه إثم الكذب، لكن خالص المحلوف له یرضى.هذا یدفع 

 طالب: یلزمه الرضى.
 یلزمه الرضى.

 طالب:........ 
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 إنه را�ح.
 طالب:........ 

 هذه أمور عاد�ة سهلة.
 طالب:........ 

َْ�َماِنُكْم}   .]٢٢٤[البقرة:{َوَال َتْجَعُلوْا للاّاَ ُعْرَضًة ألِّ
 .... طالب:....

علــى حســب الیمــین هــل هــي منعقــدة أو غیــر منعقــدة أو مــن لغــو الیمــین أو �ــذا، علــى التفاصــیل 
 المعروفة عند أهل العلم.

 :مسائل فیه: "-رحمه هللا–�قول اإلمام 
غیــر هللا وعرفنــا فیمــا تقــدم أن الحلــف � ،»�آ�ــائكم تحلفــوا ال«" �اآل�ــاء الحلــف عــن النهــي: األولــى

و سعود المتقدم، و�ـل هـذا تقـدم بیانـه، فـال �جـوز الحلـف �اآل�ـاء وال �مـن هـشرك، وفیه �الم ابن م
أو الحلــف �الكعبــة أو �معظــٍم  -علیــه الصــالة والســالم–أعظــم مــن اال�ــاء مــن المخلوقــات �ــالنبي 

 شرًعا �المالئكة واألنبیاء أو غیرهم فضًال عمن دون ذلك. 
 مر من حلف �اهلل أن �صدق.قبلها أ" یرضى أن �اهلل له للمحلوف األمر: الثانیة"

الثانیــة: أمــر مــن حلــف �ــاهلل أن �صــدق، وأمــر مــن ُحلــف لــه �ــاهلل فلیــرض علــى تفصــیٍل تقــدمت 
 اإلشارة إلیه.

 ."وعید من لم یرَض"وعلى حسب ُجمل الحدیث تكون هذه را�عة " یرض لم من وعید: الثالثة"
 طالب:........ 

 ؟ماذا
 طالب:........ 

واقــٌع فــي  الوعیــد، لكنهــا تــدل علــى أنهــا �بیــرة، علــى أن مــا لــم یــرَض  نعــم مــن نصــوصفلــیس منــه 
 كبیرة من �بائر الذنوب؛ ألنه لم ُ�عظم المحلوف �ه.

 طالب:........ 
 نعم مثله، مذ�ورة في حد الكبیرة.

ــالى:  ــه تع ــى قول ــول: معن ــین} هــذا �ق ــالٍَّف مَِّه ــلَّ َح ــْع ُ� ــم:{َوَال ُتِط قتهــا �المســألة وعال ]١٠[القل
 �ورة؟المذ

 جاء في حقوق المسلم على المسلم أنه أ�ش؟ إذا حلف �اهلل....
 طالب:........ 

 .نعم
 طالب:........ 



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

و�برار الُمقسـم مـن حقـوق المسـلم علـى أخیـه، لكـن �عـض النـاس مـا یتـرك فرصـة أن تبـره، مـا  ،نعم
 َوَال ُتِطـعْ {�حلف على �ل شيء، فیكـون بـر قسـمه مـن المتعـذر، وهنـا  ،یترك ألخیه فرصة أن یبره

 .]١٠[القلم:ُكلَّ َحالٍَّف مَِّهین} 
 طالب:........ 

 ها.
 طالب:........ 

فــي  -عــالجــلَّ و –ألنــه امــتهن اســم هللا  ؛]١٠[القلــم:{مَِّهــین} ووصــفه �أنــه  ]١٠[القلــم:{َحــالٍَّف} 
 مواضع ال تلیق �اهلل، فمثل هذا ال ُ�طاع.

 اللهم صلِّ على محمد. 
 


